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Protokoll fra møte i
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Møtested:
Møtedato:
Tid:

Galleriet, Schweigaardsgt. 4
møterom 803
11.04.2016
08:00 – 09:25

Faste medlemmer som møtte:
Navn
Funksjon
Anette M. Solli
Leder
Lars Salvesen
Medlem
Vibeke Limi
Medlem
Torunn Skottevik
Medlem
Morten Vollset
Medlem
Solveig Schytz
Medlem
Gjermund Skaar
Medlem
Øyvind Solum
Medlem

Representerer
H
KrF
FrP
Ap
Sp
V
SV
MDG

Faste medlemmer som ikke møtte:
Navn
Funksjon
Tonje Brenna
Medlem
Gunnar Melgaard
Medlem

Representerer
Ap
H

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Tron Bamrud
Knut Sletta
Kristin Felde
Thomas Tvedt
Marianne Brynildsen
Ole Kjendlie

Innkallingen ble godkjent.

Stilling
Fylkesrådmann
Fylkesdirektør administrasjon
Fylkesdirektør kultur, frivillighet og folkehelse
Fylkesdirektør samferdsel
Kommunikasjonsdirektør
Enhetsleder utvalgssekretariatet

Saksliste
Saksnr

Tittel
Notater

3/16

Plan for forvaltningsrevisjon - innspill til overordnet analyse for 2017-18

Muntlig orientering om båt til Fornebu v/ fylkesdirektør samferdsel.
Ruter AS har foretatt evaluering av driften for ruta. Styret i selskapet er innstilt på å legge den
ned pga. at tiltaket koster forholdsvis mye i forhold til andre løsninger. Den er svak i forhold til
miljøeffekt.
Ruter har signalisert at de ønsker innspill til saken innen 10. mai.
Gruppelederne aksepterte at det på grunn av korte tidsfrister for å benytte opsjon om forlengelse
av båt til Fornebu, ble overlatt til Ruters styre å ta den endelige avgjørelsen om eventuelt å
fortsette drift av båt til Fornebu ut over forsøksperioden. Fylkesordføreren signaliserte at hun vil
legge frem selve evalueringen av båtruten som en orienteringssak til fylkesutvalget
Eventuelt
Fylkesordføreren orienterte kort om behandling av åremålsspørsmålet knyttet til
administrasjonssjefen.
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Utvalgets behandling:
Fylkesrevisor for Akershus og Østfold, Ketil Roppestad og hans administrasjon ga en kort
bakgrunn for saken, hvor hensikten var å få innspill til forvaltningsrevisjonsprosjekter for årene
2017-18.
Det ble også opplyst at de folkevalgte kan ta kontakt med sine medlemmer i kontrollutvalget når
de har spørsmål om saker som hører hjemme på revisjonsområdet.
Ved spørsmål om regnskapsrevisjon kan kontakten tas direkte med fylkesrevisor.
Fylkesrevisor overprøver ikke politiske vedtak bortsett fra eventuelle tilfeller der vedtak kan
være ulovlige.
Koordineringsutvalget kom med disse innspillene:
 Kvalitetssikring av gjennomføring av vedtak ved gjennomføring av gang- og sykkelvei.
 Grensene for gratis opplæring i videregående skole.
 Ansvar for ev. ulykker om bord i kollektiv transport, spesielt buss.
 Effektiv bruk av pengestrømmer, særlig der Akershus fylkeskommune bevilger penger
til tiltak der andre aktører er gjennomførere. Statens vegvesen og sams veiadministrasjon
ble nevnt.

